Sefar BV

Algemene Verkoopvoorwaarden
Van kracht vanaf 1 februari 2022
1.

Algemeen

1.1

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden gelden voor alle leveringsovereenkomsten en de contractuele
onderhandelingen die hiermee in verband staan, indien in de offerte of orderbevestiging vermeld staat
dat deze daarop van toepassing zijn. Indien voorwaarden van de klant niet stroken met wat in deze
voorwaarden staat gelden deze alleen voor zover ze schriftelijk uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Sefar
BV.

1.2

Een overeenkomst is afgesloten na bevestiging van Sefar BV dat zij de order accepteren. Offertes van
Sefar BV die geen uiterste acceptatiedatum vermelden, zijn niet bindend.

1.3

Alle overeenkomsten en wettelijk relevante verklaringen tussen de klant en Sefar BV dienen schriftelijk
te zijn vastgelegd om geldig te zijn.

2.

Technische documentatie, hulpmiddelen en monsters

2.1

Technische documentatie is bindend zonder dat enige verdere overeenkomst nodig is.

2.2

Beide partijen m.b.t. de overeenkomst behouden alle rechten op technische documentatie,
hulpmiddelen, monsters, tekeningen en software die zij verzonden hebben of beschikbaar gesteld
hebben aan de andere partij. De ontvangende partij zal deze rechten erkennen en zal zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij deze goederen, geheel of gedeeltelijk, niet
ter beschikking stellen aan derden of deze gebruiken voor iets anders dan waar ze voor geleverd zijn.

2.3

De klant verkrijgt geen recht op deze goederen, zelfs niet na vergoeding van de kosten van de
technische documentatie, hulpmiddelen of monsters en in het bijzonder verkrijgt hij geen rechten om
iets te publiceren, dupliceren, herzien of voor commerciële doeleinden.

2.4

De klant verzekert Sefar BV dat de toepassing van orders in overeenstemming met de monsters en
tekeningen van de klant geen eigendomsrechten van derden schendt.

3.

Wet- en regelgeving in het land van bestemming
De klant is verplicht Sefar BV tijdig in kennis te stellen betreffende wettelijke, regulerende of andere
beperkingen die van toepassing zijn op de uitvoering van de overeenkomst.

4.

Inspectie van de geleverde goederen en diensten
Sefar BV zal de geleverde goederen inspecteren binnen de normale limieten van hun procedure controle
systeem. Indien de klant uitgebreidere inspecties wenst, dan dienen deze separaat overeengekomen
te worden en zijn ze voor rekening van de klant.

5.

Levertijd

5.1

De levertijd begint zodra de opdracht is geaccepteerd door Sefar BV en alle technische zaken volledig
opgelost zijn en, waar aangegeven, na ontvangst van vooruitbetalingen of andere zekerheden die door
de klant verzorgd dienen te worden volgens de overeenkomst.
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5.2

6.

De levertijd kan in alle redelijkheid verlengd worden indien:
-

de informatie benodigd door Sefar BV om de order te kunnen uitvoeren niet op tijd ontvangen wordt,
of indien de klant de informatie naderhand wijzigt;

-

niet aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden wordt voldaan, of kredietbrieven te laat
worden uitgereikt, of indien de benodigde importvergunningen niet tijdig door Sefar BV worden
ontvangen;

-

storingen of belemmeringen plaatsvinden die Sefar BV niet kan voorkomen ondanks hun uiterste
zorg, ongeacht of ze Sefar BV of de klant of een derde partij treffen. Dergelijke belemmeringen
vormen overmacht en omvatten epidemieën, pandemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, grote
operationele storingen, ongelukken, industriële geschillen, late of niet complete levering van de
benodigde grondstoffen en half- of eindproducten, het moeten vernietigen van belangrijke
componenten, officiële acties of nalatigheden door overheidsinstanties of publieke organen,
natuurrampen.

Verpakking
Sefar BV gebruikt standaard kartonnen dozen. Eventuele speciale verpakking dient gespecificeerd te
worden en zal aan de klant in rekening gebracht worden.

7.

Levering, transport en verzekering
Sefar BV levert over het algemeen haar producten af fabriek (EXW), in overeenstemming met de
Incoterms 2010, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen beide partijen.

8.

Teveel of te weinig geleverd
Er kan geen klacht ingediend worden indien er teveel of te weinig is geleverd binnen de
overeengekomen tolerantie. De werkelijk geleverde hoeveelheid zal in rekening gebracht worden.

9.

Garantie, aansprakelijkheid voor gebreken

9.1

Sefar BV garandeert hierbij dat de geleverde producten vrij zijn van materiaal- en productiefouten. De
eigenschappen van het product zijn uitsluitend conform de eigenschappen genoemd in de betreffende
technische documentatie.
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen tussen beide partijen, geeft Sefar BV geen garanties betreffende
de verkoopbaarheid of geschiktheid van de producten m.b.t. het gebruik waarvoor de klant het
bedoeld heeft. Eventuele en alle aansprakelijkheid aan de kant van Sefar BV die voortvloeit uit of in
verband staat met het gebruik van de producten, wordt hierbij uitgesloten, tenzij Sefar BV eendergelijke
uitdrukkelijke garantie heeft gegeven aan de klant. Een dergelijke verzekering geldt niet meer na het
eind van de garantieperiode.

9.2

De garantie betreffende de gespecificeerde eigenschappen geldt 2 jaar en begint zodra levering heeft
plaatsgevonden, vooropgesteld dat aan de volgende opslagcondities is voldaan: temperatuur tussen de
10 – 30 °C; relatieve luchtvochtigheid tussen de 30 – 60%; beschermd tegen licht / uv licht.
Voor organische producten en producten die organische delen bevatten is de garantieperiode beperkt
tot de levensduur van dergelijke producten.
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9.3

De garantie vervalt voortijdig indien de klant of derden onjuiste handelingen verrichten of door onjuiste
opslag, wijzigingen of reparaties, of indien er een defect gevonden wordt, de klant nalatig is betreffende
het nemen van de juiste maatregelen om de schade te beperken en Sefar BV geen gelegenheid geeft
om de fouten op te lossen.

9.4

De klant dient de goederen direct na ontvangst te inspecteren. Klachten betreffende hoeveelheid en
zichtbare gebreken dienen binnen zeven werkdagen schriftelijk doorgegeven te worden. Klachten
betreffende niet zichtbare defecten dienen binnen zeven werkdagen na de ontdekking doorgegeven te
worden. Sefar is gerechtigd het product ter plaatse bij de klant te inspecteren om tijdig en adequaat te
kunnen handelen. In het geval dat vertegenwoordigers van Sefar de toegang tot inspectie van het
vermeend defecte product wordt ontzegd, vervalt deze garantie.

9.5

Iedere schade die niet aantoonbaar de fout is van Sefar BV, bijv. schade door normale slijtage,
onvoldoende onderhoud, het zich niet houden aan de gebruiksaanwijzing, overlading, onjuist
werkmateriaal, chemische of elektrolytische effecten, of handelingen door derden, zijn uitgesloten van
de garantie en vallen niet onder de aansprakelijkheid van Sefar BV.

9.6

Indien geleverde producten defect zijn, kan de klant gedurende de garantieperiode vragen om
vervanging van de defecte goederen of om reparatie van de defecte goederen door Sefar BV.

9.7

Indien een defect in vervolg op artikel 9.6 niet gerepareerd of vervangen wordt door Sefar BV binnen
een redelijke termijn, dan mag de klant om een prijsreductie vragen of de overeenkomst ontbinden. De
aansprakelijkheid van Sefar onder en in verband met deze garantie is beperkt tot de oorspronkelijke
aankoopprijs van het materiaal.

9.8

Eventuele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit de overeenkomst of op een andere manier, voor
vervolgschade direct of indirect voortvloeiend uit een gebrek, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.

Eigendomsvoorbehoud

10.1

Sefar BV behoudt het eigendomsrecht op de goederen totdat ze de volledige betaling volgens de
overeenkomst hebben ontvangen.

10.2

De klant zal de geleverde goederen voor eigen rekening opslaan gedurende de periode van
eigendomsvoorbehoud. De klant is aansprakelijk voor diefstal, brand, water- en andere schade voor
Sefar BV. De klant dient ook alle nodige maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat het
eigendomsvoorbehoud van Sefar BV geschaad noch ontdoken wordt.

11.

Prijzen

11.1

De bepaalde prijzen betreffen alleen de goederen en diensten genoemd in de overeenkomst.

11.2

Belastingen over de toegevoegde waarde (BTW) en alle andere heffingen en belastingen zijn niet
inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht indien van toepassing.

11.3

Extra kosten veroorzaakt doordat de klant de order naderhand gewijzigd heeft, zullen apart in rekening
worden gebracht ten bedrage van de gemaakte uitgaven.

11.4

Sefar BV behoudt zich het recht voor om kosten voor hulpmiddelen, monsters, tekeningen en ander
voorbereidend werk apart te factureren, zelfs wanneer dit niet tot een order leidt.

11.5

Extra inspecties zowel als speciale verpakking dienen apart te worden overeengekomen en betaald. De
klant betaalt de kosten van welke certificatie dan ook (certificaten van oorsprong, begeleidende
documenten, controles etc.).

Sefar BV
Aalsvoort 71
7241 MB Lochem
Nederland

Telefoon
E-mail
Internet

+31(0)573 744 111
verkoop@sefar.nl
www.sefar.nl

Pagina 3 van 4

Sefar BV

Algemene Verkoopvoorwaarden
Van kracht vanaf 1 februari 2022
11.6

Sefar BV behoudt zich het recht voor om extra kosten in rekening te brengen voor orders beneden de
minimumhoeveelheid.
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12.

Betalingstermijn

12.1

De betalingstermijn is 30 dagen netto tenzij anders overeengekomen en bevestigd. Sefar BV behoudt
zich het recht voor om rente door te berekenen bij te late betalingen.

12.2

Eventuele kosten berekend door buitenlandse banken worden betaald door de klant.

13.

Wanprestatie

13.1

Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt is Sefar BV gerechtigd, na voorafgaande schriftelijke in
kennisstelling, om het werk betreffende andere orders van dezelfde klant op te schorten of om het
overeenkomst te ontbinden en de klant dient goederen en diensten die al geleverd zijn te retourneren.
Sefar BV heeft het recht de volgende vergoedingen te claimen:
a)

alle onkosten betreffende de verwerking, transport en juridische kosten;

b)

standaard rente over het gehele bedrag van de overeenkomst over de periode die begint op de
vervaldatum tot de datum van vereffening;

c)

compensatie voor de waardevermindering van de geretourneerde goederen.

Sefar BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor verdere claims neer te leggen om hun positie onder
de overeenkomst te herstellen en om eventuele schade volgend uit de wanprestatie te vergoeden.

14.

Rechtsgebied en toepasselijk recht

14.1

Het rechtsgebied voor alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of de leveringsvoorwaarden
ervan is Lochem, Gelderland, Nederland. Sefar BV zal echter vrij zijn om hun rechten te doen gelden
voor welke competente rechtbank of bevoegde instantie in Nederland en daarbuiten dan ook.

14.2

Toepasselijk recht op deze relatie is Nederlands. De internationale regelgeving m.b.t. wetten die in strijd
zijn met elkaar, als ook de United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods
(CISG) (VN conventie betreffende overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen) zijn
uitgesloten.
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